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Original Pur. Gastro 
Pillefoder til heste med sensitivt fordøjelsessystem 

Höveler Original Pur. Gastro er et sundt og 100% kornfrit 

pelleteret foder med et reduceret stivelses- og sukkerindhold, 

særdeles velegnet til heste og ponyer der har et sensitivt 

fordøjelsessystem. 

Original Pur. Gastro kan anvendes til nøjsomme konkurrence- og fritidsheste i let, middel og hårdt arbejde, og 

sikrer forsyningen af alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer. 

Produktet har et afbalanceret indhold af aminosyrer og energi. Proteinandelen stammer primært fra ærteflager 

og solsikkeskaller. Original Pur. Gastro indeholder prebiotisk virkende ingredienser der understøtter et sundt 

fordøjelsessystem.  

Det høje indhold af hørfrø i Original Pur. Gastro sikrer en høj tilførsel af omega 3 fedtsyrer, der har en 

antiinflammatorisk virkning. Derudover så medvirker den høje andel af olie i hørfrøene til en smuk blank pels. 

Beta-glucaner understøtter et sundt immunsystem. 

Kontakt os for yderligere vejledning herom på kontakt@hoeveler.dk 

Sammensætning: 

Hørfrøskaller 
Solsikkeskaller 
Cikoriepulpetter 
Hørfrø 
Enggræs 
 
 
 

Ærteflager 
Hørfrøkager 
Æblekvas 
Calciumcarbonat 
Monocalciumfosfat 
 
 

Natriumklorid 
Vindruekernemel 
Magnesium oxid 
Beta-glukan 
 

 

Analytiske bestanddele: 

FE/kg 
Råprotein 
Råfibre 
Råaske 
Råfedt 
Calcium 
Fosfor 
Natrium 
Magnesium 
Sukker 
Stivelse 

0,74     
10,9 %  
24.9 %  

9,7 %  
6,8 %  
1,2 % 
0,5 % 
0,4 % 
0,4 % 
2,9 %  

10.2 % 

A-vitamin 
D3-vitamin 
E-vitamin 
B1-vitamin 
B2-vitamin 
B6-vitamin 
B12-vitamin 
Niacin 
Folinsyre 
Biotin 
Pantotensyre 

10,000 I.E./kg 
1.500 I.E./kg 

350 mg/kg 
3mg/kg 
5 mg/kg 

2,5 mg/kg 
270µg/kg 

20,5 mg/kg 
2,5 mg/kg 
950µg/kg 

9 mg/kg 

Colinklorid 
Jern 
Kobolt 
Mangan 
Kobber 
Zink 
Jod 
Selen 
 

      150 mg/kg 
     25 mg/kg 

        0,5 mg/kg 
          60mg/kg 
          30mg/kg 
       125mg/kg 
        1,5 mg/kg 
        0,4 mg/kg 

 
 

 

http://www.hoeveler.dk/
mailto:kontakt@hoeveler.dk


 
 

Höveler Hestefoder – www.hoeveler.dk – kontakt@hoeveler.dk 
 

Vejledende daglige udfodringsmængde pr. 100 kg kropsvægt: 

Let arbejde: 200 g  Middel arbejde: 400 g Hårdt arbjede: 600 g 

Til understøttelse af fordøjelsessystemet pr. 100 kg kropsvægt: 

150 g som supplement til den øvrige fodring. 

Til understøttelse af immunsystemet pr. 100 kg kropsvægt: 

100 g som supplemet til den øvrige fodring.   

Generelt om fodring: 

Höveler Hestefoder anbefaler altid at udfodre den daglige fodermængde over 2-3 måltider og gerne flere.  

Heste drikker ca. 20-30 liter vand dagligt, hvorfor vi altid anbefaler, at hesten har fri adgang hertil – især ved 
fodring med store mængder fibre. 

Höveler Hestefoder anbefaler altid 1,75-2 kg. grovfoder pr. 100 kg. kropsvægt – gerne fordelt over hele døgnet. 

Höveler Hestefoder anbefaler altid, at hesten har fri adgang til en saltsten – heste i hårdt arbejde bør tildeles 
elektrolytter ved behov. 

Holdbarhed: 
12 måneder fra produktionsdato 

Pakning: 
20 kg. sække 
720 kg/ palle 
 

Höveler Hestefoder er en af Europas største og mest anerkendte producenter af foder til heste. Firmaet blev 

grundlagt i 1905 i Tyskland og er bygget op omkring mange års erfaring og nyeste videnskabelige viden 

omkring hestens næringskrav.  

Höveler Hestefoder kan tilpasses ethvert hestehold. Vores sortiment består af foder tilpasset alle typer heste 

lige fra hobbyheste og avlsheste til præstationsheste på højt niveau. 

Har du et større hestehold har du mulighed for at blive tilknyttet en af vores dygtige og kompetente 

konsulenter. Vi arbejder målrettet for at tilpasse dine ønsker til fodring af dine heste. 

Gratis rådgivning og foderplanlægning, samt bestilling af staldbesøg - kontakt os på kontakt@hoeveler.dk 

Höveler Hestefoder forhandles i Danmark via Vilofarm, Hobro. Du kan købe produkterne i Danish Agro 

Shoppen eller online på  www.danishagroshoppen.dk 

http://www.hoeveler.dk/

